41 uczniów i 7 opiekunów młodych cyklistów ze Szkolnego Klubu
Rowerowego „Wen – tyle” w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu
stawiło się na starcie XI Rajdu Szlakiem Bojowym 10. Pułku Piechoty, który
odbył się w sobotę 13 września 2014 r. Wśród 106 zgromadzonych
rowerzystów stanowili bardzo wyróżniającą się grupę i bardzo wytrwałą,
bo w sumie przejechali niemal 47 km, choć byli przygotowani na ok. 30 km.
Główny cel tej imprezy turystycznej to uczczenie 75. rocznicy bitwy
nad Bzurą (9 – 22 IX 1939 r.) ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej
w dniu 14.09.1939 r. w okolicach Kompiny łowickiego 10. PP
pod dowództwem płk. Mariana Krudowskiego. Bitwa nad Bzurą była
największym starciem podczas wojny obronnej Polski w 1939 r. i mimo
że zakończyła się rozbiciem obu uczestniczących w niej armii „Poznań”
i „Pomorze”, spełniła ważne zadania operacyjno – strategiczne. Przed
wyruszeniem na trasę rajdu delegacja członków PTTK udała się na cmentarz
katedralny, gdzie złożyła kwiaty na grobie ostatniego dowódcy 10. PP –
M. Krudowskiego, a około godz. 10.30 komandor rajdu pan Adam Szymański
poprowadził niezwykle długi peleton najpierw ulicami miasta, a potem szlakiem
„Książęcym” w kierunku Arkadii. W programie rajdu były wizyty
na cmentarzach wojennych, aby oddać hołd pochowanym tam bohaterom
września 1939 r., jednak nim trafili na owe cmentarze, z inicjatywy członków
Stowarzyszenia Historycznego im. 10. PP w Łowiczu niespodziewanie
odwiedzili we wsi Piaski pana Jana Ambroziaka – ostatniego z żyjących w tym
regionie uczestnika bitwy nad Bzurą. Były kwiaty, życzenia 200 lat życia
i wspólne zdjęcie z 98 – letnim weteranem. Na cmentarzach w Nieborowie,
Bednarach i Kompinie pan A. Szymański opowiedział o wydarzeniach z IX’39
r., ale ponieważ najwięcej poległych pochowano jednak na cmentarzu
wojennym w Kompinie (342 żołnierzy z 26 Dywizji Piechoty), dlatego
tu odbyła się główna uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego PTTK,
delegacji przedstawicieli Gminy Nieborów oraz Gimnazjum w Kompinie.
Po krótkiej części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na ognisko
z kiełbaskami, przepyszną grochówkę z kotła i świeżutkie owoce. Posileni
gimnazjaliści spróbowali potem swoich sił w konkurencjach sportowych (rzut
granatem, strzelanie z wiatrówki) oraz teście historycznym, a kiedy przyszedł

czas podsumowania wyników, z satysfakcją odbierali sportowe nagrody:
Arkadiusz Bazak z kl. 1B za II m. w strzelaniu, Kacper Kurczak z 2A za III m.
w strzelaniu i pani Grażyna Dubiel – za I m. dla najliczniejszej grupy
zorganizowanej. Opiekunami „Wen – tyli” na trasie były panie: Marzena
Stańczyk, Marta Jackowska, Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska oraz
panowie: Jarosław Pawlata, Jarosław Gładki i Edward Dąbrowski. Po powrocie
do Łowicza część uczniów z p. G. Dubiel i rodzicami wzięła jeszcze udział
w miejskiej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej w
gmach obecnego seminarium duchownego przy ul. Seminaryjnej – dawnej
siedziby koszar 10. pułku piechoty im. Edwarda Śmigłego – Rydza poświęconej
właśnie marszałkowi.

